
Este absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie 
și Psihologie (promoția 2005). În perioada 2002 – 2003 a făcut parte din 
programul de schimb cultural România – SUA. 

În 2001 își începe activitatea profesională ca și profesor. În 2003 a devenit 
Consilier de carieră la MS Wranghel, unde a avut prima întânire cu domeniul 
de Resurse Umane (recrutare și selecție, training, etc.)

Din 2006 face parte din familia ZIR ocupând mai întâi funcția de Manager 
de Resurse Umane, apoi Director de Resurse Umane, iar mai apoi, din anul 
2019 este Delegat Permanent al Administratorului Unic al companiei. 
Acestă împuternicire îi conferă drepturi decizionale împreună cu Consiliul 
de Conducere al fiecărei societăți din cadrul Zoppas Group România (Zoppas 
Industries România, Zoppas Industries Serbia, SIPA Engineering România, 
Banatex, Fimotex).

În decursul anilor a participat la numeroase cursuri de perfecționare, 
îmbunătățire și rafinare a calităților care îl recomandă. 

Proiectele de anvergură în care a fost implicat sunt: 

• înființarea filialei ZIS din Kikinda, ajunsă în  prezent la 700 de angajați, 
9.000 m², 6 mil pcs/an;

• dezvolarea și implementarea sistemului de Resurse Umane din cadrul 
Zoppas Industries China (procedure, documentație, manuale, tehnici de 
analiză, etc.)

Premii și titluri onorifice primite: în 2007 și 2008 în cadrul “Top 100 cele mai 
bune companii din România pentru care să lucrezi” a primit locul 97, respectiv 
54, iar in 2016 și 2017  a fost distins cu premiul pentru excelență în Resurse 
Umane pentru dezvoltarea unui sistem integrat de compensații și beneficii 
care contribuie la sucessul companiei și satisfacția angajaților săi.

Prezent și în mediul cultural a făcut parte din teatrul studentesc Thespis (1997 
– 2001) participând activ la evenimente naționale și internaționale. Mai 
mult, este co-inițiatorul proiectului de anvergură “România Virtuala”, proiect 
dezvoltat în colaborare cu Profesorul Radu Sebescu din Maricopa County 
Community Colleges District - USA.

Mihai Mareș 
Director Resurse Umane, Zoppas Industries România și Serbia
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